
El xacal i el cocodril

La història d'avui va passar enmig d'una selva, a la vora d'un riu molt ample i cabalós, a prop del
qual vivia un xacal molt refinat. Tan refinat que només volia menjar marisc. Per això cada dia
anava al riu a pescar musclos i crancs per fer-se un àpat d'allò més exquisit. I haurien estat uns
àpats de somni si no fos perquè dins el riu hi vivia un cocodril, que tenia uns gustos molt diferents
que el xacal. Al cocodril, el que més de gust li venia per menjar era carn de xacal.
Així que aquesta és la història de: "El xacal i el cocodril".

Perquè no l'enxampés el cocodril, el xacal sempre vigilava molt abans d'entrar al riu a pescar. Però
un dia que anava molt despistat va ficar la pota al riu sense mirar abans i... nyac! Va notar que el
vell cocodril l'havia atrapat clavant-li queixalada a una pota.

El xacal va pensar:

-Ai, pobre de mi, el cocodril m'ha ben agafat, i ara m'estirarà cap al fons del riu i se'm
menjarà. Com m'ho faré perquè no se'm mengi?

I pensant pensant, es va posar a riure ben fort:

-Ha ha ha ha ha!

El cocodril no sabia pas què pensar, fins que va sentir que el xacal deia:

-Pobre cocodril! És ben curt de vista! Es pensa que m'ha agafat la pota i ha queixalat
una arrel gruixuda. Quin mal de panxa que agafarà si se la menja! Ha ha ha!

En sentir això, el cocodril va pensar: "M'he equivocat." I va deixar anar la pota del xacal. El xacal,
que no cabia a la pell d'alegria, encara va tenir ganes de riure's del cocodril i li va dir:

-Oh, senyor cocodril, gràcies per deixar-me escapar! Ja m'han passat les ganes de
menjar marisc. Em sembla que avui per dinar prendré figues silvestres -i se'n va anar
rient i saltant.

El cocodril es va enfadar tant que va jurar-se que es menjaria el xacal costés el que costés. Com
que el xacal havia dit que menjaria figues silvestres, el cocodril va pensar: "Doncs si tu per dinar
menges figues silvestres, jo menjaré un xacalet ben tendre. Ha ha ha! Ara mateix me'n vaig a la
figuera i m'amago sota la pila de figues caigudes de l'arbre. Així, quan arribi el xacal, me'l
cruspiré."

I així ho va fer. I es va quedar ben quiet i amagat allà sota fins que va arribar el xacal. Però quan el
xacal va veure la pila de figues remoguda, va pensar: "Això sembla una trampa del cocodril.
Abans d'acostar-m'hi, faré una prova."

I de lluny estant va dir:

-Mmm, les figues que m'agraden són les que han caigut de l'arbre i són tan seques que
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fins i tot el vent les fa moure. Però aquesta pila d'aquí no es mou gens ni mica. Deuen
ser figues dolentes.

El cocodril va pensar: "Maleït xacal! Ara no vol figues d'aquestes perquè no es belluguen. Doncs
m'hauré de moure una mica perquè es pensi que ho fa el vent."

I va començar a sacsejar el cos, fins que les figues li van caure del damunt i li va quedar tota
l'esquena a la vista.
El xacal, que es divertia d'allò més, quan el va veure va cridar:

-Oh, senyor cocodril, gràcies per venir-me a veure, però ara no tinc temps de
saludar-vos, perquè m'esperen a casa! Ha ha ha!

I va fugir cames ajudeu-me. Però quan el xacal va arribar a casa seva hi va veure alguna cosa
estranya. La porta era ben oberta i ell l'havia deixat tancada, així que s'hi va acostar i va dir:

-Què passa, caseta meva? Que no em dius res? Que és estrany! Cada dia quan arribo
em saludes i avui no em  dius res...

El cocodril, que s'havia amagat dins la casa del xacal, va pensar: "Si no contesto, no entrarà."

I per no perdre la seva presa i quedar-se sense dinar, va intentar fer una veueta i li va dir:

-Hola xacalet, com estàs?

En sentir la veu del cocodril, el xacal va pensar: "Si no l'escarmento, no em deixarà mai tranquil."
Així que va anar a buscar llenya, la va apilar tota davant de la porta i va fer un bon foc, perquè tota
la casa s'omplís de fum.

Al cap d'un moment, el cocodril va sortir arrossegant-se de dins la casa. Estava tan fumat i tan
marejat, que no tenia ni esma de parlar.  I així va ser com al cocodril li van passar les ganes de
menjar xacal per una temporada tan llarga tan llarga, que encara ara deu durar.
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